ከኢዴፓ ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ

ምርጫው ዴሞክራሲያዊ ፍትሀዊ በሕብረተሰቡም ዘንድ ተአማኒ
አልነበረም !!
የኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (ኢዴፓ) በሀገራችን የመድብለ ፓርቲ የፖለቲካ ስርአት ተገንብቶ ነጻና
ዴሞክራሲዊ ምርጫ በሃገራችን ተካሂዶ ህዝቡ ከተለያዩ አማራጮች ይበጀኛል ለሚለው ፓርቲ ስልጣን በውክልና
የሚሰጥበት ስርአት እውን እንዲሆን

በጽናት ሲታገል ቆይቷል፡፡

ይህ የምርጫ ስርአት ሁሉንም አሳታፊ በሆነ ሁኔታ

እውን እንዲሆን በየምርጫዎቹ በመሳተፍ የሚገጥሙ እንቅፋቶችንና ችግሮችን በመቃወምና እንዲታረሙም ትግል
በማድረግ የበኩሉን አስተዋፆኦ እየተወጣ ይገኛል፡፡ ከዚህ እምነቱም በመነሳት በ 2007 ቱ አገራዊና ክልላዊ ምርጫ በቂ
ዝግጅት አድርጎ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ምርጫው በመግባት ለሰለጠነ

የምርጫ ስርአት እውን መሆን ያለውን

ፍላጎት እንደ ከዚህ ቀደሙ በተግባር አረጋግጧል፡፡
በምርጫውም ውስጥ በነበረው ተሳትፎ በምርጫው ሂደት ላይ በተደጋጋሚ ሲያጋጥሙ የነበሩ እንቅፋቶችና ችግሮች
በምርጫው ፍትሃዊነት፣ ዴሞክራሲያዊነትና ተዓማኒነት ላይ ችግር እየፈጠሩ መሆናቸውን በማሳሰብና ድርጊቱንም
በመቃወም በተደጋጋሚ መግለጫ መስጠታችን ይታወቃል፡፡ በተጨማሪም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በተለይም
ምርጫ ቦርድ፣ ገዥው ፓርቲና የመገናኛ ብዙሃን ለምርጫው ስኬታማነት የበኩላቸውን አስተዋፆኦ እንዲወጡም ተደጋጋሚ
ጥሪ ስናደርግ ቆይተናል፡፡
ሆኖም በቅድመ ምርጫ ወቅት

የገጠሙን ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ ከፍተኛ ጥረት ብናደርግም ችግሮቻችን

ከመፈታት ይልቅ ይበልጥ በመባባስና ታቅዶ የሚፈፀም

በሚያስመስል ሁኔታ ጫናዎቹ የፓርቲያችንን እንቅስቃሴ

በሚፈታተን ደረጃ ተጠናክረው የቀጠሉበት ሁኔታ ተፈጥሯል፡፡
በቅድመ ምርጫ ወቅት ምርጫው ነጻና ፍትሃዊ ሆኖ እንዳይጠናቀቅ መሰናክል ከነበሩ ችግሮች

መካከል፡-

1. እጩዎቻችንን ማዋከብ፣ ከስራ ገበታቸው ማፈናቀል፣ ከእጩነት ራሳቸውን እንዲያገሉ ማስፈራራት፣ እንዲሁም
በአካባቢያቸው የፀጥታ ችግሮች ቢፈጠሩ ተጠያቂ እንደሚሆኑ በመግለፅ ማሸማቀቅ ፣ መደለያ መስጠትና ማሰር፣
2. ቅጽ 3 ላይ የተመዘገቡ ዕጩዎችን ወደ ቅጽ 4 ላይ እንዳይተላለፉ ማድረግና ከእጩነት መሰረዝ፣
3.

በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ሄደቱን የገመገምንባቸው መግለጫዎች ሆነ ተብለው ለህዝብ እንዳይደርሱ ማድረግና
በተለያየ ጊዜ የሰጠናቸውን ቃለ-መጠይቆች መልዕክት እያዛቡና

እየቆራረጡ ማቅረብ፣

4. በመራጩ ህዝብ ላይ ተገቢ ያልሆነ የስነ-ልቦና ተጽዕኖ ማድረግና ማሸማቀቅ፣
5. የምርጫ አስፈጻሚዎች በግልጽ የኢህአዴግ የመወዳደሪያ ምልክት ያለበትን ካኔተራ ለብሰው ኢህአዴግን ምረጡ
በማለት በአደባባይ ሲቀሰቅሱ ምርጫ ቦርድ በዝምታ መመልከቱ፣
6. እጩዎቻችን ለምርጫ ቅስቀሳ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎችን ተከራይተው እንዳይጠቀሙ አከራዮችን ማስፈራራትና
ማሸማቀቅ፣

7. ዕጩዎቻችንና ደጋፊዎቻችን ቅስቀሳ እንዳያደርጉ መከልከል፣ ፖስተር መቅደድ፣ ባነሮችን ከቦታቸው ላይ መሰወር፣
በምርጫው ዙሪያ ለእጩዎች ድጋፍ የሚሰጡትን ደጋፊዎቻችንን ማስፈራራትና መደብደብ፣
8. ተገቢውን መረጃ አሟልተው የሄዱትን ተዘዋዋሪና ተቀማጭ ታዛቢዎችን ለመመዝገብ ፈቃደኛ አለመሆን፣
9. ብጥብጥ ሊነሳ ነው በሚል ሰበብ በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የታጠቁ ሚሊሻዎችን ማሰማራትና ህዝብን የማሸማቀቅ ስራ
መስራት፣
10. ተቃዋሚዎች ፀረ-ሰላምና የልማት ሂደታችንን አደናቃፊ ኃይሎች ናቸው በማለት በአንድ ለአምስት አደረጃጀት
በየመንደሩ የጥላቻ ሃሳቦችን በህብረተሰቡ ውስጥ መበተን፣
11. በተለያያ መንገድ ለምናቀርባቸው ቅሬታዎች ተገቢ መፍትሄ መስጠት አለመቻል፣
12. ምርጫው ሚስጥራዊ እንዳልሆነ በመግለፅና የምትመርጡት ማንን እንደሆነ

እናውቃለን በማለት በተለይም

በገጠሪቱ ኢትዮጵያ መራጩ ህዝብ በነፃነት የፈለገውን እንዳይመርጥ ማሸማቀቅ፣
13. በየክፍለ ሀገሩ ለቅስቀሳ የወጡ እጩዎችና አባላት ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳይገናኙና

በቤተሰቦቻቸው ቤት

እንዳያድሩ ቤተሰቦቻቸውን ማስፈራራት፣
14. ብሮድካስት ባለስልጣን ለፓርቲዎች በመደበው ነፃ የአየር ሰዓት ላይ ፓርቲያችን አማራጭ ሃሳቡን በአግባቡ
እንዳያቀርብ ቅድመ- ምርመራ ማድረግ

ዋና ዋናዎቹ ችግሮች ናቸው፡፡

ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ችግሮቹ እየደረሰብንም ችግሮቹ በሂደት ሊፈቱ ይችላሉ ከሚል እምነትና ከምርጫው ሂደት
በኩርፊያ መውጣት ለሃገርም ሆነ ለሂደቱ አይጠቅምም ከሚል እምነት በመነጨ እጩዎቻችን ለመርሀችን ታማኝ ሆነውና
ጫናውን ተቋቁመው በሂደቱ እንዲቀጥሉ በማሳመን እስከ ምርጫው እለት ለመቆየት ወስነናል፡፡
ሆኖም የምርጫው የመጨረሻ ምእራፍ በሆነው የድምጽ መስጫ እለትም ያየነውና በተግባርም ያረጋገጥነው ገዥው
ፓርቲ ለመድብለ ፓርቲ የፖለቲካ ስርአት እውን መሆን ፍፁም ቁርጠኝነት እንደሌለውና ምርጫውም

ነጻና ፍትሃዊ

እንዳይሆን አልሞና አቅዶ እየሰራ ያለ መሆኑን ነው፡፡
ምርጫው በተካሄደበት ዕለትም ከምርጫው በፊት የነበሩ ኢ-ዴሞክራሲያዊ ተግባሮች አጠናክሮ በመቀጠል፡1. ታዛቢዎችን በመደለል እንዳይታዘቡ ማድረግ፣ ማስፈራራትና ይሄን ሁሉ ተቋቁመው ወደ ምርጫ ጣቢያ የሄዱትን
ደግሞ ማባረርና ማሰር የታየበት፣
2. የገዥው ፓርቲ አባላትና ካድሬዎች በየምርጫ ጣቢያው በ 20 እና በ 30 ሜትር ርቀት ላይ በመቆም ንብን
ምረጡ በማለት ቅስቀሳ ሲያደርጉ መዋላቸው፣
3. በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች በሚስጢር ድምጽ መስጫ ውስጥ ሳይቀር የኢህአዴግ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት
ተለጥፎ መገኘት፣
4. በምርጫ ጣቢያ ውስጥ የታጠቁ የፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አባላት በመገኘት መራጩን ህዝብ በማሸማቀቅ
ተጽዕኖ ውስጥ መክተት፣
5. በገጠር በሚገኙ የምርጫ ጣቢያዎች የሚሊሻና የፀጥታ ኃይሎች የጦር መሳሪያ ታጥቀው በመዘዋወር መራጩን
ህዝብና ነዋሪውን የማስፈራራትና የማሸማቀቅ ድርጊት መፈጸማቸው፣

6. በአንዳንድ ቦታዎች የምርጫ ኮሮጆዎች ከድምፅ መስጫው ሰዓት በፊት በድምፅ መስጫ ወረቀቶች ተሞልቶ
መገኝት፣
7. በሚስጥር ድምፅ መስጫ አካባቢ በመገኝት መራጩ ህዝብ በነፃነት እንዳይመርጥ ማሸማቀቅ፣
8. በቅሬታ አቀራረብ ደንብና አሰራር መሰረት ቅሬታዎችን ለመቀበል የትኛውም የምርጫ አስፈጻሚ አካል ፈቃደኛ
አለመሆናቸው፣
ከላይ በዝርዝር ያስቀመጥናቸው በምርጫው ሂደትም ሆነ በምርጫው እለት የታዩ ህገ-ወጥ ድርጊቶች ሲሆኑ እነዚህ
የህግ ጥሰቶች የምርጫ ስርአታችን እድገት ከማሳየት ይልቅ ከምርጫ 97 በኋላ ይበልጥ እየተዳከመና እየቀጨጨ የመጣ
መሆኑን የሚያሳዮ ተግባራት ሆነው አግኝተናቸዋል፡፡ ስለሆነም በሂደቱም ሆነ በምርጫው እለት የተፈጸሙትን ደርጊቶች
በጥልቀት የመረመረው የኢዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫው በየትኛውም መመዘኛ ነጻ፣ ፍትሃዊና ዴሞክራሲዊ
እንዳልነበረ አረጋግጧል፡፡
ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌላው ዓለም በተለየና በላቀ ሁኔታ የፖለቲካ አስተሳሰብ ልዮነት ያለ ቢሆንም የምርጫው ውጤት
ግን ይህንን ልዮነት ፈፅሞ በማያሳይ ሁኔታ ተጠናቋል፡፡ በዓለማችን ዴሞክራሲያዊ ምርጫም ሆነ የይስሙላ ምርጫ
የሚያካሂዱ አገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ውጤት ተመዝግቦ አያውቅም ውጤቱም ሆነ ሄደቱ ምርጫው ዴሞክራሳዊ
ፍታዊና ነፃ አለመሆኑን ያረጋገጠ ነው፡፡
ይህ ምርጫ ምርጫውን በበላይነት የሚመራው ምርጫ ቦርድ በተቋም ደረጃ እውቅና የምንሰጠው ቢሆንም ፍትሃዊና
ሁሉንም በእኩልነት የሚያሳትፍ ምርጫን ለማካሄድ የሚያስችል ቁመና እንደሌለውና ከተጽዕኖ ነጻ ያለመሆኑን
ያረጋገጥንበት የምርጫ ሂደት ሆኖ ተጠናቋል፡፡
ስለሆነም ገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ የማስመሰያ ምርጫ እያካሄደ ስልጣኑን ያላግባብ ለማራዘም ከመሞከር ይልቅ
ለመድብለ ፓርቲ የፖለቲካ ስርአት መጠናከር የሁሉም ፓርቲዎች ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን ከልብ ተገንዝቦ የሀገራችን
የፖለቲካ ችግሮች የበለጠ ከመባባሳቸውና የሀገራችን ዕጣ ፈንታ ሁላችንም ወደ ማንፈልገው አቅጣጫ እንዳይሄድ ኢዴፓ
ጥሪውን ያቀርባል፡፡
የጉዳዮ ዋና ባለቤት የሆነው ህዝብም እኔ ምን አገባኝ ከሚልና ከዳር ተመልካችነት ስሜት እራሱን በማራቅ ለዚህች
ሃገር ዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የሚያደርገውን ሁለተናዊ አስተዋጽኦ ይበልጥ እንዲያጠናክርና ትውልዳዊ ሃላፊነቱን
በአግባቡ እንዲወጣ መልዕክታችንን እናስተላልፋለን፡፡

የኢዴፓ ስራ አስፈፃሚ ኮሜቴ
ግንቦት 29/2007 ዓ.ም
አዲስ አበባ
ሰላምና ህብረ-ብሄራዊነት አላማችን ነው !!!

